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Размишљање поводом арондације епархија наше цркве у Америци  

Драга браћо и сестре, 

 

Богословље и богослужење у Цркви дјелују динамичким, преображајним јединством. Овим се 

показује да је христоцентризам у богословљу исто што и епископоцентризам у богослужењу. 

Такође, то показује да су богослужбени односи права  мјера црквеног поретка, који се показује као 

мјера служења. Ту се сусрећу, осмишљавају различите службе као и многе личности, у процесу 

црквеног остварења. Свако има своје мјесто и све има праву мјеру, јер се зна циљ и смисао. У том 

процесу се истински чува непоновљива оригиналност сваке личности, као и црквена важност 

сваког дјела. Важно је свештеничко служење али и улога олтарбој и осталих .. Све је спасоносно 

служење., гдје су „различити дарови, али је Дух исти. И различите су службе, али је Господ исти ... 

Јер се Једним Духом крстисмо у једно Тијело. Јер, и Тијело није један уд него многи“ (1 Кор. 12,4-

14). Ријеч је о сабрању у Име Христово, гдје јасно долази до изражаја  динамика служења. То 

значе оне  одређење „улоге“ сваког учесника у дјелу, тако да се јасно види сарадња а не подијела. 

Јер када се зна шта ко ради, онда се види остваривост, резултати сваке личности у заједници, што 

дјелу даје мјеру, смисао и величину .... У црквеном  богослужењу сви учесници имају своје мјесто 

и тачно одређену улогу. Нема публике која посматра са стране, јер сви учествујемо, наравно свако 

по мјери своје конкретне функције.  Ту се све показује као добра сарадња, тако да нико нема 

подређену улогу. Због тога на Литургији не постоји дистанца између јерархије и народа. Тако је 

сваки  вјерујући човјек  свештеник у потенцији, учесник у црквеном заједничарењу већ од 

крштења. Не мора никад постати свештенослужитељ, али је увијуек литургијски стваралац и 

учесник, сапричасних дарова. Дакле, из реченог видимо да јерархијско устројство не угрожава 

црквено јединство и не ствара двије одвојене интересне групе. Не постоји на једној страни 

јерархија са својим правима, а на другохј страни „лаици“ без икаквих права. Наглашени 

епископоцентризам у богослужбеној стварности не произилази из чињенице да је епископ 

изабраних Духа Светог и да прима хиротонију, напротив епископоцентризав више извире из 

давања хиротоније. Давање оног што се примило.  То значи да они који давају требали да имају 

свијес да „власт  која се преко њих даје није њихова, него Христова“ дакле, не у своје име него у 

име Христово, што значи да се на тај начин не ствара посебан сталеж црквене власти. Истина је да 

на „епископа треба гледати као на самог Господа“ како каже Св. Игњатије Богоносац, без 

заговаррања подаништва, јер у истом контексту стоји: „ваше славног имена свештенство, достојно 

Бога, сагласно је са епископом као струне са гитаром. Зато се вашом саглашношћу и сложном 

љубављу прославља Исус Христос“. Овим се јасно види да првенство епископа у служењу не 

угрожава остале службе, него афирмише њихово служитељско испуњење. Свака служба, 

понављамо, у Цркви је битна и служи на саборно изграђивање. Према томе, саборност и кроз њу 

препознавање првог међу једнакима не значи централизацију него се заснива на „части“, док је 

„власт управљања“ нешто изнад господарења. Овдје није заговарање покорности самовољи и 



диктатури једнога човјека, него је ријеч о томе да се све догађа на личносном плану. Јер стварност 

богојављења јесте  стварност Оваплоћене личности Богочовјека, Који јуе незамјенљив, тако да се 

не говори о његовом замјенику, али је Његово присуство стварно и то се остварује у свакој 

конкретној заједници. То није замјењивање одсутнога, него је оприсутњење  Онога „Који јесте и 

Који бијаше, и Који долази“ 

Због тога епископија, у литургијском смислу, није исто што и епархија у административном 

смислу. Епископија је све парохије заједно, обједињене у епископу, који надгледањем, руковањем, 

учењем и организовањем преображава њихове засебне егзистенције у један живот, који је уствари 

живот Цркве. Парохија сама по себи нема потенцијал за „индувидуалну“ саборност. Парохијске 

заједнице имају саборност тек унутар васељенске структуре Цркве, која надилази сваку од њих 

понаособ. Епископија је та од које парохија прима своју  васељенску димензију, тј., непрестани 

импулс да надилази себе као аутоцентричну и самодовољну заједницу. Да се идентификује не 

више само са својим парохијским народом и његовим религијским потребама, већ цијелом 

Црквом. 

Према томе, није епископ само „поп над поповима“, као што ни парохија не смије да буде 

кориснички сервис, или нека врста самоуправне интересне заједнице, гдје постоји црквени одбор 

као нека врста савјета потрошача. Свештенослужитељ ту треба да буде литургијски предстојатељ, 

а не само службеник култа, још мање предсједник или секретар црквеног одбора. Због тога његово 

звање старјешине цркве није административна, него је литургијска функција. Ако овако размишља 

свештеник онда он неће себе доживљавати као „владику или патријарха“ у својој парохији него ће 

служити смислу свога свештеничког позива. У супротном доводи до таквог стања у коме је 

парохија затворена у себе и интерес једне мале групе. Ако пажљиво размотримо савремене 

проблеме црквеног живота видјећемо да су сви они резултат нелитургијског и неканонског  

приступа. То је довело до таквог стања да је епархија (тиме и епископ) постала апстрактна 

црквено-административна јединица коју издржавају црквене општине. Ту се ствара поданичко-

бунтовнички менталитет уз стално стање сукоба. 

Исправљање оваквог стања, значи поновно васпостављање литургијске заједнице у којој 

учествујемо као удостојени сапричасници. У којој свако има своје мјесто, према даровима Св. 

Духа,  у саборности служења. Јер дуго одсуствовање из евхаристијског сабрања, као и самовољно 

одустајање од причешћивања доводи до опасног нестваралаштва. Све тад постаје култно, 

церемонијално и повремено, уз осјећање припадности једном затвореном кругу самодовољних 

људи, и у први план избија лични интерес сваког поједница тако да настаје сукоб интереса. То 

није, и не може бити повољна  црквена атмосфера, јер стање сукоба није слика црквене 

остваривости. Само онда, када се сви  остварујемо у динамици служења знајући првога и 

уважавајући се међу собом, моћи ћемо да разумијемо прави смисао црквеног устројства кроз  

богослужбено стваралаштво. То показује да свештенослужење не треба посматрати као 

појединачно, индувидуално посвећење него као служење у Цркви. Сви смо сапутници Богу, 

богоносци, храмоносци, христоносци, светоносци, у свему украшени заповијестима Христовим. 

Учествовањем у спасоносном стваралаштву свако се разрешава од тражења само својих права, јер 

види да је служење једина права мјера људског достојанства вјерујућег човјека. То и јесте жива 

стварност, живота по вјери својој која је неодвојива од јерархијског устројства и богослужбеног 

поретка. Зато „служење цркви својој“ није губљење слободе већ потврда свога слободног 



опредјељења да будем као Христос. Ако из претходног видимо да епископ на земљи представља 

слику Христа онда скупи мо се око свога епископа као око Христа. 

 

Драги парохијани висте већ чули да је дошло до неких измјена унутар епархија 

Србске Православне Цркве у Сјеверној и Јужној Америци. Да би видјели шта је 

стварно по среди (за све оне које интересује),  позивамо вас на Литургију у Недјељу 

5 Јула гдје ћемо, умјесто проповиједи, прочитати одлуке Светога Архијерејског 

Сабора, Епископског савјета србских владика Америке и Саопштење нове епархије 

Србске Православне Цркве у Америци. Ако буде питања, послије Литургије 

свештеник ће сићи у салу и радо ће одговорити на питања која су у вези новонастале 

арондације. 

Ваш пред Богом молитвеник 

Протонамјесник Б. Кончаревић 

 


